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BULETIN INFORMATIV
Locuri de munca vacante, prin reteaua EURES, in Uniunea Europeana
Pentru această perioadă, prin reţeaua EURES, la nivel naţional, sunt înregistrate 267 locuri de muncă
vacante, astfel:





Marea Britanie – 60 locuri de munca: 5 îngrijitori persoane, 55 îngrijitori persoane la domiciliu;
Germania – 59 locuri de munca: 10 educatoare; 1 lacatus mecanic, 1 sudor MAG, 2 soferi
profesionisti, 1 medic asistent in microbiologie (f/b), 6 asistenti medical, 2 bucatari (f/b), 2
commis / demichef de rang (f/b), 1 personal servire clienti (f/b), 1 personal de serviciu in
domeniul hotelier (f/b), 1 tamplar (alternativ dulgher), 1 mecanic industrial (f/b), 1 modelator
specialist Maya/3D Studio Max 3D, 6 ingineri electricieni, 8 ingineri mecanici, 15 factori postali;
Suedia – 55 locuri de munca: 20 femei de serviciu, 15 vopsitori auto, 10 mecanici auto, 10
tinichigii auto;
Slovacia - 37 locuri de munca: 30 soferi autocamion transport international, 7 îngrijitori
persoane/infirmieri;
Norvegia – 26 locuri de munca: 6 tamplar/parchetar, 6 tamplar traditional, 6 montator, 6 zugrav,
1 lector/lector superior in criminalistica, 1 ssistent universitar tehnica de calcul;
Republica Ceha – 20 locuri de munca: 1 manager logistica, 15 soferi profesionisti camion, 3 soferi
de camion, categ.C+E, 1 sofer camion (transport intern si international);
Belgia – 6 locuri de munca de munca: 2 lucrator in productie- camera de taiere, 2 operator
productie - departamentul de ambalare, 2 tehnicieni electricitate;
Irlanda – 2 locuri de munca: 1 tinichigiu auto, 1 vopsitor auto;



Franta – 1 loc de munca : lucrator in hotel;



Spania – 1 loc de munca: 1 maseur.







Persoanele interesate, se pot adresa Compartimentului EURES din cadrul AJOFM Teleorman sau
pot accesa www.eures.anofm.ro, în vederea obţinerii mai multor informaţii, cu privire la
condiţiile de aplicare şi ocupare ale locurilor de muncă vacante.
Pentru înregistrarea în baza de date naţională, în vederea participării la selecţiile organizate de
Serviciul Public de Ocupare, sunt necesare următoarele documente:







carte de identitate sau paşaport (cu termen de valabilitate de minim 6 luni) – copie;
certificat de naştere – copie;
cazierul judiciar (termen de valabilitate 6 luni) – original;
adeverinţă de la medicul de familie (cu menţiunea ”clinic sănătos” - termen de valabilitate 30 de
zile) – original;
C.V. în limba română (model EUROPASS);
cerere tip - (Anexa 3 bis, prevăzută de Procedura EURES).
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